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Välkommen till Prestigo och 
Configo 

Välkommen till den växande skaran av användare av Philips-produkter. Philips 
universalfjärrkontroll Prestigo har utformats för att styra din utrustning. 

Configo är ett verktyg för att konfigurera Prestigo. Lägg bara till enheter och 
aktiviteter så kan du börja njuta av Prestigo. 

 
  

 

When the Philips Green Logo is displayed on the packaging of the 
product, this means that the product has a significantly better environmental 
performance than its competitors or predecessors. 

Green Products are required to have a significant environmental 

improvement - at least 10% - on one or more of the following Green Focal 
Areas: 

 

For more information, please go to www.asimpleswitch.com or 
www.philips.com/about/sustainability. 
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Configo 

 Starta Configo 
När du ansluter Prestigo till datorn startas Configo automatiskt. 

  

Har du inte konfigurerat Prestigo än? 

Klicka på Get Started (Komma igång) för att börja konfigurera Prestigo och lägga 
till enheter. 

  

Har du redan konfigurerat Prestigo? 

När du har använt Prestigo innan, utbyter den först informationen med Configo och 
söker automatiskt efter uppdateringar. 

Sedan kan du fortsätta konfigurera Prestigo och: 

• lägga till eller redigera enheter 

• lägga till eller redigera aktiviteter 

• ändra inställningarna 

• använda Prestigo 

  

 Tips 
  Du kan också starta Configo manuellt. 

Start för Windows-användare 

1. På menyraden i Windows klickar du på Start. 

2. På Start -menyn pekar du på Alla program. Välj först Philips och 
sedan Configo. 
Programmet startar. 

  

Start för Mac-användare 

1. I Finder bläddrar du till mappen Program. -mappen. 

2. Välj Configo. 
Programmet startar. 

  
När inga av fjärrkontrollerna som kan användas är anslutna till datorn när 
programvaran har startats manuellt uppmanar Configo dig att ansluta rätt 
fjärrkontroll till datorn. 
Fortsätt som vanligt efter att ha anslutit rätt fjärrkontroll. 
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 Uppdatera programvara och fast 
programvara för Configo 

När du startar Configo söker programmet automatiskt efter uppdateringar av 
programvaran och den fasta programvaran. 

Om Configo inte automatiskt kontrollerar om det finns uppdateringar ändrar du 
detta i Preferences (Inställningar). 

  

I listan med tillgängliga uppdateringar för Prestigo, väljer du de uppdateringar som 
du vill installera och: 

• Klicka på Update (Uppdatera) för att börja uppdatera Prestigo-programvaran 
och/eller den fasta programvaran. 
Den valda uppdateringen för Prestigo-programvaran och/eller den fasta 
programvaran startar. 
-eller- 

• Klicka på Skip (Hoppa över). 
Den valda uppdateringen körs inte och tas bort från listan tills nästa 
uppdatering blir tillgänglig. 

 Obs! 
  Vissa uppdateringar beror på andra. Om du väljer en uppdatering, 

väljs även de andra (beroende) uppdateringarna. 

  

Efter att ha uppdaterat programvaran och/eller den fasta programvaran i Prestigo, 
kan du börja eller fortsätta konfigurera Configo. 

  

 
Nästa steg 

  Enheter: 

• Lägg till en enhet 

• Ta bort en enhet 

• Redigera en enhet 
Aktiviteter: 

• Lägg till en aktivitet 

• Ta bort en aktivitet 

• Redigera en aktivitet 
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 Avinstallera Configo 
Avinstallation för Windows-användare: 

1. Öppna Kontrollpanelen i Windows. 

2. Välj Configo och avinstallera. 
Programmet Configo avinstalleras. 

-eller- 

1. På menyraden i Windows klickar du på Start. 

2. På Start-menyn pekar du på Alla program. Välj först Philips och därefter 
Uninstall Configo (Avinstallera Configo). 
Programmet Configo avinstalleras. 

Avinstallation för Mac-användare: 

1. I Finder bläddrar du till mappen Program. 

2. Hitta Configo. 

3. Dra Configo-paketet till papperskorgen. 
Programmet Configo avinstalleras. 
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Enheter 

 Enheter 
Enheter är ljud- eller videoutrustning som du tänker använda med Prestigo. 

Mer information om Prestigo finns i Ta en närmare titt på Prestigo. 

Så snart du har installerat dina enheter kan du styra dem med knapparna på 
Prestigo. Enheter kan även ha funktionsknappar förutom knapparna på Prestigo. 
Du kan välja dem i teckenfönstret. 

 

Lägg till en enhet 

 

Ta bort en enhet 

 

Redigera en enhet: 

• Byta namn 

• Lägga till favoriter 

• Anpassa extrafunktioner 

• Ändra volymkontroller 

• Reparera en knapp 

  

 Lägg till och ta bort enheter 

Lägg till en enhet  
Du kan lägga till: 

• upp till 6 enheter för Prestigo SRU6006, 

• upp till 8 enheter för Prestigo SRU6008,  

• upp till 15 enheter för Prestigo Touch SRT8215. 
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Så här lägger du till enheter: 

1 Gå till fliken Devices (Enheter).   

2 Klicka på Add a Device (Lägg till en 
enhet). 
Guiden Add a Device (Lägg till en 
enhet) öppnas. 

  

3 Klicka på Continue (Fortsätt). 
Steg 1 av 2 i guiden Add a Device 
(Lägg till en enhet) öppnas. 

  

4 I listrutan Device type (Enhetstyp) 
väljer du enhetstyp. 
En bild för enheten läggs till. 

  

5 I fältet Brand (Märke) fyller du i 
enhetens märke. 

  

6 Du kan också fylla i modellnumret för 
enheten i fältet Model number 
(Modellnummer). 

  

7 Klicka på Continue (Fortsätt). 
Steg 2 av 2 i guiden Add a Device 
(Lägg till en enhet) öppnas. 

Om enhetens märke inte känns igen av 
Configo kan du kopiera knapparna från 
enhetens fjärrkontroll. 

8 Rikta enhetens fjärrkontroll mot 
Prestigo. 

Om du inte har någon fjärrkontroll för 
enheten, kan du söka efter rätt 
inställningar för enheten med Prestigo. 

9 På originalfjärrkontrollen trycker du 
på den knapp du normalt stänger av 
enheten med. 
Configo identifierar fjärrkontrollen 
och sparar den i Prestigo. 

Om det inte finns någon knapp på 
fjärrkontrollen för att stänga av enheten, 
kopierar du knapparna från 
fjärrkontrollen. 
-eller- 
Om fjärrkontrollen inte har upptäckts efter 
tre försök, måste du söka efter rätt 
inställningar för enheten med Prestigo. 
-eller- 
Om Configo inte känner igen signalerna 
från fjärrkontrollen kan du läsa mer i 
"Why Does Configo Not Recognize My 
Remote Control" (Varför känner Configo 
inte igen fjärrkontrollen). 
Försök sedan igen eller kopiera knapparna 
från fjärrkontrollen. 

10 Klicka på Done (Klar). 
Du återgår till fliken Devices 
(Enheter). 
Enheten läggs till. 
Det är nu säkert att koppla bort 
Prestigo och testa den enhet du lade 
till, från Prestigo. Om du upplever 
problem med en knapp, kan du 
använda knappen Help (Hjälp) på 
Prestigo. 
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Sök efter inställningarna för enheten 
Om du inte har en fjärrkontroll till enheten eller om fjärrkontrollen inte kan kännas 
igen av Configo, kan Prestigo söka bland de tillgängliga inställningarna för det 
valda märket. När enheten reagerar vet du att det är den rätta inställningen. 

I steg 2 i guiden Add a Device (Lägg till en enhet) har du ingen fjärrkontroll för 
enheten... 

• Klicka på hyperlänken "I do not have a remote control for my [brand 
name][device type]" (Jag har ingen fjärrkontroll för [brand name][device 
type]). 

eller 

I steg 2 i guiden Add a Device (Lägg till enhet) tar Configo inte emot (tillräckliga) 
data eller efter flera försök känner Configo inte igen fjärrkontrollen... 

• Ta en titt på tipsen om att ta emot signaler. 

• Om det inte hjälper klickar du på Search (Sök). 

Därefter, 

1 Slå på [device] med knapparna på själva enheten. 

2 Koppla bort Prestigo. 

3 Håll knappen  nedtryckt på Prestigo tills [device] stängs av. 
Prestigo börjar söka efter inställningarna för [device]. 

4 Stängdes [device] av? 
Tryck på Yes (Ja) på Prestigo för att bekräfta. Gå till steg 5. 
-eller-  
Tryck på No (Nej) om [device] inte stängdes av och gå sedan tillbaka till steg 3. 

 Obs! 

  

Om din enhet inte stängdes av efter att sökcykeln genomförts,  

• gå till Kopiera fjärrkontrollens knappar om du har en 
fjärrkontroll för enheten. 

• gå till Kundtjänst om du inte har en fjärrkontroll för enheten. 

5 Anslut Prestigo igen. 
Prestigo uppdateras. 

6 Klicka på Done (Klar). 
Enheten läggs till. 
Det är nu säkert att koppla bort Prestigo igen och testa den enhet du lade till, från 
Prestigo. Om du upplever problem med en knapp, kan du använda knappen Help 
(Hjälp) på Prestigo. 

  

Kopiera fjärrkontrollens knappar  
Om Configo inte känner igen enhetens märke eller fjärrkontrollens signaler kan du 
kopiera fjärrkontrollens knappar. 
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I steg 1 i guiden Add a Device (Lägg till en enhet) fyller du i märket och väljer 
enhetstyp, men märket känns inte igen... 

eller 

I steg 2 i guiden Add a Device (Lägg till en enhet) trycker du på den 
fjärrkontrollsknapp som du vanligen stänger av enheten med, men signalerna 
känns inte igen... 

sidan för kopiering av knappar öppnas med en markerad knapp på bilden av 
Prestigo-fjärrkontrollen. 

Därefter, 

1 Tryck ned knappen på fjärrkontrollen som motsvarar den markerade knappen på 
Prestigo-bilden. 

2 När den markerade knappen blir grön, släpper du knappen på fjärrkontrollen. 
Knappen kopieras till Prestigo. 
Nästa knapp markeras nu på Prestigo-bilden. 

3 Upprepa steg 1 och 2 för alla knappar på Prestigo. 

 Tips 

  Du kan hoppa över knappar som du inte använder på fjärrkontrollen eller 
manuellt välja en annan knapp på Prestigo-bilden. 

4 Klicka på Save (Spara). 
Knapparna sparas i Prestigo. 

5 Klicka på Done (Klar). 
Enheten läggs till. 
Du återgår till fliken Devices (Enheter). 
Det är nu säkert att koppla bort Prestigo och testa den enhet du lade till, från 
Prestigo. Om du upplever problem med en knapp, kan du använda knappen Help 
(Hjälp) på Prestigo. 

  

Ta bort en enhet  
1 Gå till fliken Devices (Enheter).  

2 Peka på den enhet du vill ta bort. 
Knappen Delete (Ta bort) visas. 

3 Klicka på Delete (Ta bort). 
Ett fönster visas. 

4 Klicka på Yes (Ja). 

 
Varning! 

  Enheten och alla aktiviteter som använder enheten tas bort. Om du 
vill lägga till, t.ex. en ny TV, lägger du först till TV:n och uppdaterar 
sedan aktiviteterna och tar slutligen bort den gamla enheten från 
Prestigo. 

-eller- 
Klicka på No (Nej). 
Du återgår till fliken Devices (Enheter). utan att enheten tas bort. 
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 Tips 
  Du kan också ta bort en enhet med alternativet Delete (Ta bort) på 

snabbmenyn. För Windows-användare: högerklicka på enheten. För 
Mac-användare: kontrollklicka på på enheten. 

  

 Redigera enheter 

Redigera en enhet 
När du har lagt till en enhet kan du redigera den, t.ex. ändra namnet på enheten 
eller volymkontrollerna för enheten. 

På fliken Devices (Enheter) klickar du på knappen för den enhet du vill redigera 
och ändrar något av följande: 

 

Byt namn på din enhet 

 

Lägg till, redigera, ta bort och 
flytta favoritkanaler för enheten 

 

Lägg till, ta bort, byt namn och 
flytta på funktionsknappar för 
enheten 

 

Ändra den enhet du använder för 
att styra ljudvolymen 

 

Reparera en knapp som inte 
fungerar med enhetens fjärrkontroll 

  

  

Byt namn på en enhet  
Så här byter du namn på en enhet i Configo: 

1 Gå till fliken Devices (Enheter). 

2 Klicka på den enhet du vill byta namn på. 
Sidan Edit the Device (Redigera enheten) öppnas. 

3 Klicka på enhetsnamnet bredvid bilden på enheten. 
Fältet Name (Namn) kan nu redigeras. 

4 Ändra namnet på enheten. 
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5 Klicka utanför fältet Name (Namn). 
Namnet på enheten ändras. 

6 Fortsätt redigera enheten. 
-eller- 
Klicka på Done (Klar). 
Namnändringen sparas i Prestigo. 
Du återgår till fliken Devices (Enheter). 

  

Favoriter 
Om du har en Prestigo Touch (SRT8215) kan du lägga till favoriter när du 
redigerar en enhet. Du kan lägga till upp till totalt 200 favoriter. 
Bläddra igenom dina favoriter genom att klicka på pilarna. 

Så här anger du favoriter: 

1 Gå till fliken Devices (Enheter).  

2 Klicka på den enhet som du vill lägga till favoriter på. 
Fliken Edit the Device (Redigera enheten) öppnas. 

3 Klicka på knappen Favorites (Favoriter). 
Fönstret Favorites (Favoriter) öppnas. Sidorna på skärmen Favorites (Favoriter) 
refererar till sidorna Favorites (Favoriter) på din Prestigo Touch. 

4 Fortsätt med... 
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Så här lägger du till en favorit: 

 Tips 

  Du kan lägga till upp till 200 favoriter. Om du vill lägga till en 
extra ny favorit måste du först ta bort en annan. 

1 Peka på en tom yta i ett av fönstren. 
En grön ram och ett grönt plustecken visas. 

 
2 När du klickar läggs en favorit till. 

Ett popup-fönster visas. 

3 Ange kanalnumret. 

4 Så här lägger du till en kanalikon: 

1 Ange kanalens namn och klicka på Search (Sök). 

2 Välj den ikon du vill lägga till för kanalen. 

-eller- 

1 Klicka på Import (Importera). 
Fönstret Open (Öppna) öppnas. 

2 Bläddra i datorn, välj den bild du vill använda för den här favoriten och 
klicka på OK. 

5 I popup-fönstret klickar du på Done (Klart). 
Favoriten läggs till på skärmen. 

6 Upprepa steg 2 till 5 om du vill lägga till fler favoriter. 

7 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara). 
Favoriterna anges. 
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten). 

8 Klicka på Done (Klar). 
Du återgår till fliken Devices (Enheter).  

 Tips 

  Du kan klicka på knappen Expert settings (Expertinställningar) 
i fönstret Favorites (Favoriter) för att finjustera kanalbyten. 

  

Så här redigerar du en favorit: 

1 Klicka på en favorit. 

2 Redigera favoriten: 
 Redigera kanalnumret. 
 Klicka på knappen Modify icon (Modifieringsikon) och redigera 

kanalikonen. 

3 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara). 
Favoriterna anges. 
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten). 

4 Klicka på Done (Klar). 
Du återgår till fliken Devices (Enheter).  
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Så här tar du bort en favorit: 

1 Peka på den favorit du vill ta bort. 
Knappen Delete (Ta bort) visas. 

2 Klicka på Delete (Ta bort). 
Ett fönster visas. 

3 Klicka på Yes (Ja). 
Favoriten tas bort. 
-eller- 
Klicka på No (Nej) om du vill återgå till sidan Favorites (Favoriter) utan att ta 
bort favoriten. 

4 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara). 
Favoriterna anges. 
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten). 

5 Klicka på Done (Klar). 
Du återgår till fliken Devices (Enheter).  

 Tips 

  Du kan också ta bort en favorit med alternativet Delete (Ta 
bort) på snabbmenyn. Windows-användare: högerklicka på 
favoriten. För Mac-användare: kontrollklicka på favoriten. 

  

Flytta favoriter: 

1 Markera den favorit du vill flytta och dra den till en annan plats. 
Favoriterna byter plats. 

2 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara). 
Favoriterna anges. 
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten). 

3 Klicka på Done (Klar). 
Du återgår till fliken Devices (Enheter).  

 Tips 

  När du vill flytta favoriten till en annan sida drar du favoriten till 
bläddringspilen och bläddrar till den sida där du vill släppa 
favoriten. 

  

  

Favoriter - Expertinställningar 
När du vill använda favoriter och finjustera det sätt som Prestigo byter kanaler på 
kan du ändra hastigheten på kanalbyten eller ändra på alternativen för kanalbyten 
i Expertinställningar. 

Så här ändrar du expertinställningar: 

1 På skärmen Favorites (Favoriter) väljer du den favorit som du vill ändra 
expertinställningarna för. 

2 I popup-fönstret klickar du på Expert settings (Expertinställningar). 
Fönstret Expert settings (Expertinställningar) öppnas. 

3 Fortsätt med... 
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Ändra hastighet på kanalbyten: 
• Dra skjutreglaget till önskad hastighet. 

 Obs! 

  Om du väljer Fast (Snabb)eller Very fast 
(Mycket snabb) är det möjligt att Prestigo 
skickar kommandon snabbare än enheten kan 
hantera.  

Definiera hur kanalbyte ska ske: 

1 I listrutan Start with button (Börja med knappen) väljer du den funktion 
som föregår kanalnumret. 
-och/eller- 

2 I listrutan End with button (Sluta med knappen) väljer du den funktion 
som följer efter kanalnumret. 

 

3 Klicka på OK. 
Ett fönster visas. 

4 Bestäm om du vill tillämpa de här expertinställningarna på alla liknande favoriter 
på enheten. 

5 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Done (Klart). 
Expertinställningarna sparas. Du återgår till skärmen Favorites (Favoriter) 
skärmen. 

  

Anpassa funktionsknappar 
Funktionsknappar är knapparna i teckenfönstret på Prestigo. Du kan själv ange 
vilka funktioner du vill tilldela de olika funktionsknapparna på skärmen. 

  

Så här anpassar du funktionsknapparna: 

1 Gå till fliken Devices (Enheter).  

2 Klicka på den enhet du vill redigera. 
Fliken Edit the Device (Redigera enheten) öppnas. 

3 Klicka på Customize softbuttons (Anpassa funktionsknappar). 
Fönstret Customize Softbuttons (Anpassa funktionsknappar) öppnas. 

4 Fortsätt med... 
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Lägga till en funktionsknapp: 

1 Peka på en tom yta i ett av fönstren. 
En grön ram och ett grönt plustecken visas. 

 
2 Klicka här om du vill lägga till en funktionsknapp. 

En lista över funktioner visas. 

3 Välj den funktion du vill lägga till. 
Funktionen läggs till som en funktionsknapp. 

4 Klicka på Save (Spara). 
Funktionsknapparna anpassas. 
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten). 

5 Klicka på Done (Klart). 
Du återgår till fliken Devices (Enheter).  

Ta bort en funktionsknapp: 

1 Peka på den funktionsknapp du vill ta bort. 
Knappen Delete (Ta bort) visas. 

2 Klicka på knappen Delete (Ta bort). 
Funktionsknappen tas bort. 

3 Klicka på Save (Spara). 
Funktionsknapparna anpassas. 
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten). 

4 Klicka på Done (Klart). 
Du återgår till fliken Devices (Enheter).  

 Tips 

  Du kan också ta bort en funktionsknapp med 
alternativet Delete (Ta bort) på snabbmenyn. För 
Windows-användare: högerklicka på 
funktionsknappen. För Mac-användare: kontrollklicka 
på funktionsknappen. 

  

Byta namn på en funktionsknapp: 

1 Dubbelklicka på den funktionsknapp du vill byta namn på. 
Fältet Name (Namn) kan nu redigeras. 

2 Ändra namnet på funktionsknappen. 

3 Klicka utanför fältet Name (namn).  
Funktionsknappen får ett nytt namn. 

4 Klicka på Save (Spara). 
Funktionsknapparna anpassas. 
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten). 

5 Klicka på Done (Klart). 
Du återgår till fliken Devices (Enheter).  
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Flytta funktionsknappar: 

1 Markera den funktionsknapp du vill flytta och dra den till en annan plats. 
Knapparna byter plats. 

2 Klicka på Save (Spara). 
Funktionsknapparna anpassas. 
Du återgår till sidan Edit the Device (Redigera enheten). 

3 Klicka på Done (Klart). 
Du återgår till fliken Devices (Enheter).  

  

Ändra volymkontroller 
Vanligen styrs volymen av volymkontrollerna på själva enheten – om de är 
tillgängliga. I vissa situationer kan du däremot ange att en annan enhet ska styra 
volymen. Du kanske vill att TV:ns ljud ska ledas genom en mottagare. Via Change 
volume controls (Ändra volymkontroller) kan du ange att TV:ns volym ska styras 
av mottagarens volymkontroller. 

 Obs! 
  Kontrollera att de ljudenheter du vill använda som volymkontroller läggs 

till i Prestigo. 

  

Så här ändrar du volyminställningarna: 

1 Gå till fliken Devices (Enheter).  

2 Klicka på den enhet du vill ändra volymkontroller för. 
Sidan Edit the Device (Redigera enheten) öppnas. 

3 Klicka på Change volume controls (Ändra volymkontroller). 

4 I listrutan väljer du den enhet som du vill styra volymen med. 

5 Klicka på Save (Spara). 
Volymkontrollerna ändras. 
Du återkommer till sidan Edit the Device (Redigera enheten).  

6 Klicka på Done (Klar). 
Du återgår till fliken Devices (Enheter). 

  

Reparera en knapp 
Om du stöter på en knapp som inte fungerar på Prestigo kan du reparera den med 
enhetens fjärrkontroll. 

1 Gå till fliken Devices (Enheter).  

2 Klicka på den enhet du vill reparera en knapp för. 
Sidan Edit the Device (Redigera enheten) öppnas. 

3 Klicka på Repair a button (Reparera en knapp). 

4 Klicka på knappen på Prestigo-bilden. 
-eller- 
Klicka på skärmen för Prestigo-bilden och välj en funktionsknapp. 
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5 Rikta enhetens fjärrkontroll mot Prestigo. 
Om du inte har någon fjärrkontroll till enheten, klickar du på länken "I do not have 
a remote control for my [device]" (Jag har ingen fjärrkontroll till [device]). 

6 På enhetens fjärrkontroll trycker du på den knapp du ska reparera. 
Knappen repareras av Configo. 

7 På fliken Edit the Device (Redigera enheten) klickar du på Done (Klar). 
Du återgår till fliken Devices (Enheter). 

  

När du är i steg 5 under reparationen av en knapp har du ingen 
fjärrkontroll för enheten. 
1 Koppla bort Prestigo.   

2 Gå till den enhet du vill reparera en 
knapp för. 

  

3 Tryck på knappen Help (Hjälp) på 
Prestigo. 

  

4 Tryck på Continue (Fortsätt).   

5 Välj There is a button that does not 
work (Det finns en knapp som inte 
fungerar). 

  

6 Håll den knapp du vill reparera 
intryckt på Prestigo tills den fungerar. 
Om du vill reparera en funktionsknapp 
väljer du Show buttons (Visa 
knappar). 
I teckenfönstret på Prestigo kan du se 
att den söker genom alternativen. 

Om du kopierade alla knappar från 
fjärrkontrollen återansluter du Prestigo och 
går till Kopiera fjärrkontrollens knappar. 
-eller- 
Om knappen har kopierats till Configo 
ansluter du Prestigo igen och går till Copy 
the Buttons of Your Remote Control 
(Kopiera knapparna på fjärrkontrollen). 

7 Släpp knappen på Prestigo när enheten 
reagerar. 
Knappen repareras. 

Om enheten inte reagerar återansluter du 
Prestigo och går till Kopiera 
fjärrkontrollens knapp. 

8 Om du vill reparera en annan knapp 
klickar du på Yes (Ja). 
-eller- 
Om du inte vill reparera en annan 
knapp klickar du på No (Nej). 
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Aktiviteter 

 Aktiviteter 
Med aktiviteter kan du slå på och stänga av de olika enheterna med en enda 
knapptryckning och alla knappar som behövs för att hantera dem blir tillgängliga 
direkt. 
Ett exempel: Om du vill titta på DVD skulle du i vanliga fall: 

• Slå på TV:n 
• Slå på DVD-spelaren 
• Slå på surroundljudsanläggningen. 

När du väljer en aktivitet, utför Prestigo de olika funktionerna i hela aktiviteten. 

Du kan ta aktiviteter ett steg längre och definiera varje steg du vanligen behöver och 
ersätta det med en knapptryckning. 
  

 

Du måste först lägga till enheter innan du kan lägga till 
aktiviteter. 

 

Lägga till en aktivitet 

 

Ta bort en aktivitet 

 

Redigera en aktivitet: 

• Byta namn 

• Lägga till favoriter 

• Anpassa extrafunktioner 

• Definiera aktivitetsinställningar 

• Avancerad redigering 
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 Lägg till och ta bort aktiviteter 

Lägg till en aktivitet  
Du kan lägga till 

• upp till 6 aktiviteter för fjärrkontrollen Prestigo SRU6006,  

• upp till 8 aktiviteter för fjärrkontrollen Prestigo SRU6008,  

• upp till 15 enheter för fjärrkontrollen Prestigo Touch SRT8215.  

Så här lägger du till en aktivitet: 

1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).  

2 Klicka på Add an Activity (Lägg till en aktivitet). 
Guiden Add a Activity (Lägg till en aktivitet) öppnas. 

3 I listrutan Activity (Aktivitet) väljer du den aktivitet du vill lägga till. 
Listan Activity (Aktivitet) baseras på de enheter du lagt till. 
Om flera enheter som kan utföra en viss åtgärd är tillgänglig på Prestigo, anges 
aktiviteten, t.ex.: Watch DVD (DVD Player) (Titta på DVD (DVD-spelare)) eller 
Watch DVD (game console) (Titta på DVD (spelkonsol)). 

4 Om det behövs använder du listrutan Volume buttons (Volymknappar) och väljer 
den enhet du vill styra volymen med. 

5 Om det behövs väljer du önskad visningsenhet i listrutan Picture (Bild) och väljer 
den enhet som du vill visa bilden på. 

6 Klicka på Save (Spara). 
Configo definierar åtgärderna i aktiviteten och sparar den i Prestigo. 

7 Klicka på Done (Klar). 
Aktiviteten läggs till. 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  
Det är nu säkert att koppla bort Prestigo och testa den aktivitet du lade till, från 
Prestigo. Om du upplever problem med en knapp, kan du använda knappen Help 
(Hjälp) på Prestigo. 

 
Nästa steg 

  Om du vill att andra knappar ska kunna användas för att slå på eller stänga av 
enheten, går du till Activity Settings (Aktivitetsinställningar). 
-eller- 
Om du vill lägga till fler åtgärder i aktiviteten, t.ex. lägga din TV direkt i höger 
ingångskanal, går du till sidan Input Selection (Ingångsval) (via knappen Input 
Selection (Ingångsval) på sidan Activity Settings (Aktivitetsinställningar)). 
-eller- 
Om du vill ha fullständig kontroll över aktiviteten, går du till avsnittet 
Avancerad redigering. 

  

Ta bort en aktivitet  
1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).  

2 Peka på den aktivitet du vill ta bort. 
Knappen Delete (Ta bort) visas. 

3 Klicka på Delete (Ta bort). 
Ett fönster visas. 
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4 Klicka på Yes (Ja). 
Aktiviteten tas bort. 
-eller- 
Klicka på No (Nej). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter). utan att aktiviteten tas bort. 

  

 Tips 
  Du kan också ta bort en aktivitet med alternativet Delete (Ta bort) på 

snabbmenyn. För Windows-användare: högerklicka aktiviteten. För Mac-
användare: kontrollklicka på aktiviteten. 

  

 Redigera aktiviteter 

Redigera en aktivitet  
När du har lagt till en aktivitet kan du redigera den, t.ex. ändra namnet på 
aktiviteten eller programmera om aktiviteten. 

På fliken Activities (Aktiviteter) klickar du på knappen för den aktivitet du vill 
redigera och ändrar något av följande: 

 

Byta namn på din aktivitet. 

 

Lägg till, redigera, ta bort och flytta 
favoritkanaler för aktiviteten 

 

Lägg till, ta bort, byt namn eller byt 
namn på funktionsknappar för 
aktiviteten 

 

Konfigurera hur enheterna som 
används i denna aktivitet slås på/av 
och hur din enhet ska växla till rätt 
ingång 

 

Ta en titt på denna sida när du får 
problem med din aktivitet 

 Testa den avancerade redigeringen för 
att få fullständig kontroll över vad som 
händer när en aktivitet körs 
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Byta namn på en aktivitet  
Så här byter du namn på en aktivitet: 

1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter). 

2 Klicka på den aktivitet du vill byta namn på. 
Sidan Edit an Activity (Redigera en aktivitet) öppnas. 

3 Klicka på aktivitetsnamnet bredvid bilden på aktiviteten. 
Fältet Name (Namn) kan nu redigeras. 

4 Ändra namnet på aktiviteten. 

5 Klicka utanför fältet Name (Namn). 
Namnet på aktiviteten ändras. 

6 Fortsätt redigera aktiviteten. 
-eller- 
Klicka på Done (Klar). 
Namnändringen sparas i Prestigo. 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter). 

  

Favoriter för aktiviteter 
Om du har en Prestigo Touch (SRT8215) kan du lägga till favoriter när du 
redigerar en aktivitet. Du kan lägga till upp till totalt 200 favoriter. Favoriterna i en 
aktivitet är länkade till enheten för den aktiviteten. Exempelvis är favoriterna för 
aktiviteten "Titta på TV" desamma som favoriterna för digitaldekodern. 
Bläddra igenom dina favoriter genom att klicka på pilarna. 

Så här anger du favoriter: 

1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter). 

2 Klicka på den aktivitet som du vill lägga till favoriter på. 
Fliken Edit an Activity (Redigera en aktivitet) öppnas. 

3 Klicka på knappen Favorites (Favoriter). 
Fönstret Favorites (Favoriter) öppnas. Sidorna på skärmen Favorites (Favoriter) 
refererar till sidorna Favorites (Favoriter) på din Prestigo Touch. 

4 Fortsätt med... 
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Så här lägger du till en favorit: 

 Tips 

  Du kan lägga till upp till 200 favoriter. Om du vill lägga till 
en extra ny favorit måste du först ta bort en annan. 

1 Peka på en tom yta i ett av fönstren. 
En grön ram och ett grönt plustecken visas. 

 
2 När du klickar läggs en favorit till. 

Ett popup-fönster visas. 

3 Ange kanalnumret. 

4 Så här lägger du till en kanalikon: 

1 Ange kanalens namn och klicka på Search (Sök). 

2 Välj den ikon du vill lägga till för kanalen. 

-eller- 

1 Klicka på Import (Importera). 
Fönstret Open (Öppna) öppnas. 

2 Bläddra i datorn, välj den bild du vill använda för den här favoriten 
och klicka på OK. 

5 I popup-fönstret klickar du på Done (Klart). 
Favoriten läggs till på skärmen. 

6 Upprepa steg 2 till 5 om du vill lägga till fler favoriter. 

7 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara). 
Favoriterna anges. 
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet). 

8 Klicka på Done (Klar). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter). 

 Tips 

  Du kan klicka på knappen Expert settings 
(Expertinställningar) i fönstret Favorites (Favoriter) för att 
finjustera kanalbyten. 

  

Så här redigerar du en favorit: 

1 Klicka på en favorit. 

2 Redigera favoriten: 
 Redigera kanalnumret. 
 Klicka på knappen Modify icon (Modifieringsikon) och redigera 

kanalikonen. 

3 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara). 
Favoriterna anges. 
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet). 

4 Klicka på Done (Klar). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter). 
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Så här tar du bort en favorit: 

1 Peka på den favorit du vill ta bort. 
Knappen Delete (Ta bort) visas. 

2 Klicka på Delete (Ta bort). 
Ett fönster visas. 

3 Klicka på Yes (Ja). 
Favoriten tas bort. 
-eller- 
Klicka på No (Nej) om du vill återgå till sidan Favorites (Favoriter) utan att 
ta bort favoriten. 

4 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara). 
Favoriterna anges. 
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet). 

5 Klicka på Done (Klar). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter). 

 Tips 

  Du kan också ta bort en favorit med alternativet Delete 
(Ta bort) på snabbmenyn. Windows-användare: 
högerklicka på favoriten. För Mac-användare: 
kontrollklicka på favoriten. 

  

Flytta favoriter: 

1 Markera den favorit du vill flytta och dra den till en annan plats. 
Favoriterna byter plats. 

2 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Save (Spara). 
Favoriterna anges. 
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet). 

3 Klicka på Done (Klar). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter). 

 Tips 

  När du vill flytta favoriten till en annan sida drar du 
favoriten till bläddringspilen och bläddrar till den sida där du 
vill släppa favoriten. 

  

  

Favoriter - Expertinställningar för 
aktiviteter 

När du vill använda favoriter och finjustera det sätt som Prestigo byter kanaler på 
kan du ändra hastigheten på kanalbyten eller ändra på alternativen för kanalbyten 
i Expertinställningar. 

Så här ändrar du expertinställningar: 

1 På skärmen Favorites (Favoriter) väljer du den favorit som du vill ändra 
expertinställningarna för. 
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2 I popup-fönstret klickar du på Expert settings 
(Expertinställningar).Fönstret Expert settings (Expertinställningar) öppnas. 

3 Fortsätt med... 

 

Ändra hastighet på kanalbyten: 
• Dra skjutreglaget till önskad hastighet. 

 Obs! 

  Om du väljer Fast (Snabb)eller Very fast (Mycket snabb) 
är det möjligt att Prestigo skickar kommandon snabbare 
än enheten kan hantera.  

Definiera hur kanalbyte ska ske: 

1 I listrutan Start with button (Börja med knappen) väljer du den funktion 
som föregår kanalnumret. 

-och/eller- 

1 I listrutan End with button (Sluta med knappen) väljer du den funktion 
som följer efter kanalnumret. 

 

2 Klicka på OK. 
Ett fönster visas. 

3 Bestäm om du vill tillämpa de här expertinställningarna på alla favoriter eller på 
alla liknande favoriter i aktiviteten. 

4 På skärmen Favorites (Favoriter) klickar du på Done 
(Klart).Expertinställningarna sparas. Du återgår till skärmen Favorites (Favoriter).  

  

Anpassa funktionsknappar för aktiviteter  
Funktionsknappar är knapparna i teckenfönstret på Prestigo. Du kan själv ange 
vilka funktioner du vill tilldela de olika funktionsknapparna på skärmen. 

Funktionsknappar för aktiviteter är en samling funktionsknappar för de olika 
enheterna, som används i denna aktivitet. 

Så här anpassar du dina funktionsknappar för aktiviteter: 

1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).  

2 Klicka på den aktivitet du vill redigera. 
Fliken Edit an Activity (Redigera en aktivitet) öppnas. 

3 Klicka på Customize softbuttons (Anpassa funktionsknappar). 
Fönstret Customize Softbuttons (Anpassa funktionsknappar) öppnas. 

4 Fortsätt med... 
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Lägga till en funktionsknapp: 

1 Peka på en tom yta i ett av fönstren. 
En grön ram och ett grönt plustecken visas. 

 
2 Klicka här om du vill lägga till en funktionsknapp. 

En lista över funktioner visas. 

3 Välj den funktion du vill lägga till. 
Funktionen läggs till som en funktionsknapp. 

4 Klicka på Save (Spara). 
Funktionsknapparna anpassas. 
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet). 

5 Klicka på Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

Ta bort en funktionsknapp: 

1 Peka på den funktionsknapp du vill ta bort. 
Knappen Delete (Ta bort) visas. 

2 Klicka på knappen Delete (Ta bort). 
Funktionsknappen tas bort. 

3 Klicka Save (Spara). 
Funktionsknapparna anpassas. 
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet). 

4 Klicka Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

 Tips 

  Du kan också ta bort en funktionsknapp med 
alternativet Delete (Ta bort) på snabbmenyn. För 
Windows-användare: högerklicka på 
funktionsknappen. För Mac-användare: kontrollklicka 
på funktionsknappen. 

  

Byta namn på en funktionsknapp: 

1 Dubbelklicka på den funktionsknapp du vill byta namn på. 
Fältet Name (Namn) kan nu redigeras. 

2 Ändra namnet på funktionsknappen. 

3 Klicka utanför fältet Name (namn).  
Funktionsknappen får ett nytt namn. 

4 Klicka Save (Spara). 
Funktionsknapparna anpassas. 
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet). 

5 Klicka Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

Flytta funktionsknappar: 

1 Markera den funktionsknapp du vill flytta och dra den till en annan plats. 
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Knapparna byter plats. 

2 Klicka på Save (Spara). 
Funktionsknapparna anpassas. 
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet). 

3 Klicka Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

  

Aktivitetsinställningar 

Aktivitetsinställningar 

Via inställningarna kan du ändra hur de använda enheterna ska slås på eller 
stängas av, eller hur de ska växla till en viss ingång. 

1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).  

2 Klicka på den aktivitet du vill redigera inställningar för. 
Sidan Edit an Activity (Redigera en aktivitet) öppnas. 

3 Klicka på Settings (Inställningar). 
Sidan Settings (Inställningar) öppnas för den valda aktiviteten. 

4 Markera den enhet du vill ändra inställningar för. 

5 Ändra inställningarna för enheten. 

6 Klicka på Save (Spara). 

7 Klicka på Save (Spara). 
Aktivitetsinställningarna sparas. 
Du återkommer till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet).  

8 Klicka på Done (Klar). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

  

Ingångsval 

Här kan du ändra eller definiera inställningarna för ingångsval. 

Ett exempel: Du har en TV och en DVD-spelare. När du slår på båda enheterna 
växlar TV:n inte automatiskt till rätt ingång för att titta på DVD-filmer. Du måste 
fortfarande trycka på några knappar på TV:ns fjärrkontroll. 

 Tips 

  
Det rekommenderas att du använder dedikerade funktioner för ingångsval. Ett 
exempel: för mottagare lägger du till separata funktionsknappar för Tuner, DVD, 
TV osv. 

Configo använder den här informationen för att konfigurera aktiviteter. 

Så här ändrar du ingångsval: 

1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).  

2 Klicka på den aktivitet du vill redigera inställningar för. 
Sidan Edit Activity (Redigera aktivitet) öppnas. 
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3 Klicka på Settings (Inställningar). 
Sidan Settings (Inställningar) öppnas för aktiviteten. 

4 Klicka på Input Selection (Ingångsval) för den valda enheten. 
Sidan Input Selection (Ingångsval) öppnas. 

5 Fortsätt med... 
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Lägga till en åtgärd: 

1 På Prestigo-bilden klickar du på de knappar du vanligen skulle trycka på 
för att välja önskad ingång. 
Åtgärden läggs till i listan Actions (Åtgärder).  

2 Klicka på Save (Spara). 
Inställningen Input Selection (Ingångsval) ändras. 
Du återgår till sidan Edit activity (Redigera aktivitet). 

3 Klicka på Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

Ändra detaljerna för åtgärden: 

1 I listan Actions (Åtgärder) högerklickar du (eller kontrollklickar för 
Mac-användare) på önskad åtgärd. 

2 På snabbmenyn klickar du på Details (Detaljer).  
Ett fönster visas. 

3 Ändra knappens varaktighet genom att använda rotationsrutan. 
Standardvärdet är "auto". 

4 Klicka utanför popup-fönstret. 
Popup-fönstret stängs och varaktigheten ändras. 
Du återgår till sidan Input Selection (Ingångsval). 

5 Klicka på Save (Spara). 
Inställningen Input Selection (Ingångsval) ändras. 
Du återgår till sidan Edit activity (Redigera aktivitet). 

6 Klicka på Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

Ta bort en åtgärd: 

1 I listan Actions (Åtgärder) väljer du den åtgärd du vill ta bort. 

2 Klicka på Delete (Ta bort)  
Åtgärden tas bort. 

3 Klicka på Save (Spara). 
Inställningen Input Selection (Ingångsval) ändras. 
Du återgår till sidan Edit activity (Redigera aktivitet). 

4 Klicka Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

 Tips 

  Du kan också ta bort en åtgärd genom att högerklicka 
(eller kontrollklicka för Mac-användare) på den och 
sedan välja Remove (Ta bort)på snabbmenyn. 

  

Lägga till en fördröjning: 

En fördröjning är tiden mellan två åtgärder i en aktivitet. En fördröjning 
kan vara användbar när exempelvis TV:n tar en stund på sig att starta 
eller när DVD-spelaren behöver ladda en DVD-skiva innan den spelas 
upp. 

1 Klicka Insert a Delay (Infoga en fördröjning). 
En fördröjning läggs till i åtgärdslistan.  
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2 Ändra fördröjningen med rotationsrutan. 

3 Klicka Save (Spara). 
Inställningen Input Selection (Ingångsval) ändras. 
Du återgår till sidan Edit activity (Redigera aktivitet). 

4 Klicka Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

Flytta åtgärder: 

1 I listrutan listan Actions (Åtgärder) väljer du den åtgärd du vill flytta. 

2 Dra åtgärden till önskad plats i åtgärdslistan.  
Åtgärderna byter plats. 

3 Klicka Save (Spara). 
Inställningen Input Selection (Ingångsval) ändras. 
Du återgår till sidan Edit activity (Redigera aktivitet). 

4 Klicka Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

 Tips 

  Du kan också ändra ordning på åtgärder genom att 
högerklicka (eller kontrollklicka för Mac-användare) 
på en åtgärd och välja Move up (Flytta upp) eller 
Move down (Flytta ned) på snabbmenyn. 

 

 

  

Felsöka en aktivitet 
Så här felsöker du en aktivitet: 

1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).  

2 Klicka på den aktivitet du vill redigera inställningar för. 
Sidan Edit Activity (Redigera aktivitet) öppnas. 

3 Klicka på Troubleshoot (Felsök). 
Sidan Troubleshooting (Felsökning) öppnas. 

4 I listrutan anger du de problem du upplever. 
Lösningen visas under listrutan. 

5 Klicka på Take me to this screen (Ta mig till det här fönstret). 
Configo visar det fönster där du kan lösa problemet. 

  

Avancerad redigering 
Vid avancerad redigering kan du programmera en aktivitet själv. Ändra makrot för 
att finjustera det efter dina önskemål. 

Ett exempel: Du vill att TV:n alltid ska slås på och visa en viss kanal. Eller, när du 
till titta på en DVD, programmerar du aktiviteten så att DVD-spelarens skivfack 
alltid öppnas när aktiviteten körs – då behöver du bara stoppa i skivan. 
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Ett mer avancerat exempel är att du byter aktivitet, från att titta på DVD till att 
titta på TV. Du kan programmera aktiviteten Titta på TV så att DVD-spelaren 
stängs av när du byter aktiviteter. 

Så här redigerar du aktiviteten: 

1 Gå till fliken Activities (Aktiviteter).  

2 Klicka på den aktivitet du vill redigera inställningar för. 
Sidan Edit an Activity (Redigera en aktivitet) öppnas. 

3 Klicka på Advanced (Avancerat). 
Sidan Advanced (Avancerat) öppnas. 

4 Fortsätt med... 

 

Lägga till en åtgärd: 

1 På flikarna väljer du den enhet som du vill lägga till en åtgärd för. 

2 På Prestigo-bilden klickar du på knappen som du vill lägga till åtgärden 
för. 
Knappen och dess åtgärder läggs till i åtgärdslistan.  

3 Klicka på Save (Spara). 
Dina ändringar i åtgärdslistan har sparats. 
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet). 

4 Klicka på Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

 Tips 

  Om du vill lägga till en funktionsknapp i åtgärdslistan, 
klickar du på skärmbilden med Prestigo-bilden. En lista 
visas. Klicka på en funktionsknappsfunktion om du vill 
lägga till den i åtgärdslistan.  

  

Ta bort en åtgärd: 

1 I listan Actions (Åtgärder) väljer du den åtgärd du vill ta bort. 

2 Klicka på Delete (Ta bort).  
Åtgärden tas bort. 

3 Klicka på Save (Spara). 
Dina ändringar i åtgärdslistan har sparats. 
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet). 

4 Klicka på Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

 Tips 

  Du kan också ta bort en åtgärd genom att högerklicka 
(eller kontrollklicka för Mac-användare) på den och 
sedan välja Delete (Ta bort) på snabbmenyn. 
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Lägga till en fördröjning: 

En fördröjning är tiden mellan två åtgärder i en aktivitet. En fördröjning 
kan vara användbar när exempelvis TV:n tar en stund på sig att starta 
eller när DVD-spelaren behöver ladda en DVD-skiva innan den spelas 
upp. 

1 Klicka Insert a Delay (Infoga en fördröjning). 
En fördröjning läggs till i åtgärdslistan.  

2 Ändra fördröjningen med rotationsrutan. 

3 Klicka på Save (Spara). 
Dina ändringar i åtgärdslistan har sparats. 
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet). 

4 Klicka på Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

Flytta åtgärder: 

1 I listrutan listan Actions (Åtgärder) väljer du den åtgärd du vill flytta. 

2 Dra åtgärden till önskad plats i åtgärdslistan.  
Åtgärderna byter plats. 

3 Klicka Save (Spara). 
Dina ändringar i åtgärdslistan har sparats. 
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet). 

4 Klicka Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  

 Tips 

  Du kan också ändra ordning på åtgärder genom att 
högerklicka (eller kontrollklicka för Mac-användare) 
på en åtgärd och välja Move up (Flytta upp) eller 
Move down (Flytta ned) på snabbmenyn. 

 

Ändra detaljerna för åtgärden: 

1 I listan Actions (Åtgärder) högerklickar du (eller kontrollklickar för 
Mac-användare) på önskad åtgärd. 

2 På snabbmenyn klickar du på alternativet Details (Detaljer).  
Ett fönster visas. 

3 Ändra knappens varaktighet genom att använda rotationsrutan. 
Standardvärdet är "auto". 

4 Klicka utanför popup-fönstret. 
Popup-fönstret stängs och varaktigheten ändras 

5 Klicka på Save (Spara). 
Dina ändringar i åtgärdslistan har sparats. 
Du återgår till sidan Edit an activity (Redigera en aktivitet). 

6 Klicka Done (Klart). 
Du återgår till fliken Activities (Aktiviteter).  
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Preferenser 

 Preferenser 
Så här ändrar du preferenserna: 

1 På menyraden väljer du Preferences (Preferenser). 
Fönstret Preferences (Preferenser) öppnas. 

2 Fortsätt med... 
 

Automatiska programuppdateringar: 

1 Markera kryssrutan om du vill aktivera automatiska 
programuppdateringar. 
-eller- 
Avmarkera kryssrutan om du vill avaktivera automatiska 
programuppdateringar. 

2 Klicka på Save (Spara). 
Preferenserna har ändrats. 

Energisparfunktioner: 

1 För Prestigo (SRU6006 och SRU6008) 
Ändra tidsinställningen för bakgrundsbelysning med skjutreglaget. 
Med de här inställningarna kan du ange hur många sekunder 
bakgrundsbelysningen ska vara på. 

-eller- 

1 För Prestigo Touch (SRT8215) 
Ändra tidsinställningen för teckenfönstrets bakgrundsbelysning och 
tidsinställningen för knapparnas bakgrundsbelysning med hjälp av 
skjutreglagen. 
Med de här inställningarna kan du ange hur många sekunder 
bakgrundsbelysningen ska vara på. 

2 Ändra inställningarna för ljusstyrka med skjutreglaget. 
Med de här inställningarna kan du ange hur starkt bakgrundsbelysningen 
ska lysa. 

3 Klicka på Save (Spara). 
Preferenserna har ändrats. 

 
Varning! 

  Om du ställer in tidsgränsen och ljusstyrkan på en 
längre eller högre inställning än standard, tar batteriet 
slut fortare. 
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Ljud: 

1 För Prestigo Touch (SRT8215) 
Ändra klickljudets inställning med skjutreglaget. 
Med klickljudet hör du när du rör knapparna på pekskärmen. Med den 
här ljudinställningen kan du bestämma hur högt ljudet ska vara. 

2 Klicka på Save (Spara). 
Preferenserna har ändrats. 

Språk: 

1 I listrutan Språk för fjärrkontrollen väljer du önskat språk för Prestigo. 

2 I listrutan Språk för programmet väljer du önskat språk för Configo. 

3 Klicka på Save (Spara). 
Preferenserna har ändrats. 

Återställa Prestigo (Fullständig återställning) 

1 Klicka på Full reset (Fullständig återställning) så återställs Prestigo till 
fabriksinställningar. 
Ett fönster visas med återställningens förlopp. 

2 Klicka på Save (Spara). 
Preferenserna har ändrats. 

 Varning! 

  
När du utför den här instruktionen återställs Prestigo till 
fabriksinställningarna. Det betyder att alla dina inställningar (tillagda 
enheter, aktiviteter osv.) går förlorade. 

  

2.  
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Anvanda Prestigo 

 Ta en närmare titt på Prestigo 
  

Ta reda på vad du kan göra med 
fjärrkontrollen Prestigo (SRU6006 - 
SRU6008). 

Ta reda på vad du kan göra med 
fjärrkontrollen Prestigo Touch (SRT8215). 

Visa självstudiekursen för SRU6006 eller 
SRU6008 på datorn: 

1. På menyraden i Configo väljer du 
självstudiekursen för SRU6006 eller 
självstudiekursen för SRU6008. 
Skärmen Tutorial (Självstudiekurs) 
öppnas. 

2. Använd knapparna Pause (Paus), 
Back (Bakåt) och Forward (Framåt) 
för att navigera i självstudiekursen. 

Visa självstudiekursen för SRT8215 på 
Prestigo Touch-skärmen: 

1. Först konfigurerar du en eller flera 
enheter och aktiviteter med Configo. 

2. Koppla från Prestigo Touch. 
Ett meddelande visas på Prestigo 
Touch-skärmen. 

3. Tryck på Continue (Fortsätt) för att 
starta självstudiekursen för 
SRT8215. 
-eller- 
Tryck på Skip (Hoppa över) om du 
inte vill visa självstudiekursen. 

4. Följ instruktionerna på skärmen för 
att navigera i självstudiekursen. 

På bilderna nedan beskrivs huvudkontrollerna 
på Prestigo.  

På bilderna nedan beskrivs huvudkontrollerna 
på Prestigo Touch. 
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Om du vill lära dig mer om knappen Help (Hjälp) går du till Använda knappen Help 
(Hjälp) på Prestigo. 

  

 Strömbrytaren 

Beroende på vilket läge du är i kan strömbrytaren  utföra olika åtgärder. 
• För Prestigo (SRU6006 och SRU6008) 

På skärmen Home (Hem) i listan Devices (Enheter) och listan Activities 
(Aktiviteter): 
 
För Prestigo Touch (SRT8215) 
På fliken Devices (Enheter) och fliken Activities (Aktiviteter), på skärmen 
Home (Hem): 

Tryck på  för att komma till avstängningsmenyn och stänga av alla 
enheter som är påslagna för tillfället. 
Om du vill gå tillbaka till den skärmbild du kom från: 

• Tryck på knappen Tillbaka. 
-eller- 

• Tryck på  en gång till. 

• På sidan Device (Enheter) representerar  funktionerna för den här enheten. 
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• På sidan Activity (Aktiviteter) stänger  av alla enheter som används i den 
här aktiviteten. 

  

 Ingångsknappen 
Beroende på vilket läge du är i, kan ingångsknappen utföra olika åtgärder. 

• För Prestigo (SRU6006 och SRU6008) 
På skärmen Home (Hem), i listan Devices (Enheter) och i listan Activities 
visar ingångsknappen dig vad du ska göra härnäst. 
 
För Prestigo Touch (SRT8215) 
På fliken Devices (Enheter) och fliken Activities (Aktiviteter), på skärmen 
Home (Hem) visar ingångsknappen vad du ska göra härnäst. 

• Om du på sidan Device (Enhet) trycker på ingångsknappen, skickas AV-
funktionerna (om den här knappen har definierats av användaren). 

• Om du trycker på ingångsknappen på sidan Activity (Aktivitet) visas 
menyn Input (Ingång). På den här menyn visas alla ingångar som har 
definierats i enheterna för den aktiviteten. Använd bläddringsknappen 
för att bläddra mellan olika sidor (om det behövs) och en väljarknapp 
för att utföra ingångssignalen. 

  

 Knappen Help (Hjälp) på Prestigo. 
Beroende på vilket läge du är i kan knappen Help (Hjälp) visa olika hjälpsammanhang. 

• För Prestigo (SRU6006 och SRU6008) 
På skärmen Home (Hem), i listan Devices (Enheter) och listan Activity 
(Aktivitet) visar knappen Help (Hjälp) vad du ska göra härnäst. 
 
För Prestigo Touch (SRT8215) 
På fliken Devices (Enheter) och fliken Activities (Aktiviteter), på skärmen 
Home (Hem) visar knappen Help (Hjälp) vad du ska göra härnäst. 

• På nivån för en enhet eller en aktivitet kan knappen Help (Hjälp) hjälpa dig 
identifiera och lösa möjliga problem. 
Ett exempel: reparera en knapp (för enheter) och ändra 
volymkontrollerna. Det här är bara några exempel på vad Prestigo kan 
göra för att hjälpa dig. 

  

 Sätta i batterier 
Så här sätter du i batterier i Prestigo: 

1. Öppna batterifacket på baksidan av Prestigo. 

2. Sätt i de medföljande AA-batterierna (3 st.) 
Kontrollera batteriernas riktning +/-. 

3. Stäng batterifacket. 
Du kan nu börja använda Prestigo. 
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Information om hur du kastar bort batterier finns i avsnittet Kassera din gamla 
produkt i den juridiska informationen. 

  

 Välja en enhet 
På Prestigo (SRU6006 och SRU6008) 

1. Väck Prestigo. 

2. Gå till startsidan. 

 Obs! 

  Om det inte finns några aktiviteter definierade är enhetslistan din 
startsida. 

3. Välj Devices (Enheter) med en väljarknapp bredvid skärmen. 
Listan Devices (Enheter) öppnas. 

4. Välj en enhet med en väljarknapp. 
Sidan för enheten öppnas. 

  

På Prestigo Touch (SRT8215) 

1. Väck Prestigo Touch. 

2. Gå till startsidan. 

3. Välj fliken Devices (Enheter) på pekskärmen. 

4. Välj en enhet på pekskärmen. 
Sidan för enheten öppnas. 

  

 Starta eller avsluta en aktivitet 
Starta en aktivitet 

På Prestigo (SRU6006 och SRU6008): 

1. Väck Prestigo. 

2. Gå till startskärmen.  

3. Välj Activities (Aktiviteter)med en väljarknapp. 
Listan Activities (Aktiviteter) öppnas. 

4. Välj en [Activity] (Aktivitet) med en väljarknapp. 
Listan med åtgärder för aktiviteten körs. 

  

På Prestigo Touch (SRT8215): 

1. Väck Prestigo Touch. 

2. Gå till startskärmen.  

3. Välj fliken Activities (Aktiviteter)på pekskärmen. 

4. Välj en [Activity] (Aktivitet) på pekskärmen. 
Listan med åtgärder för aktiviteten körs. 
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 Tips 

  Om en av enheterna i din aktivitet inte fungerar som den ska kan du lösa 
problemet genom att använda knappen Help (Hjälp) på Prestigo. 

Avsluta en aktivitet 

Så här avslutar du en aktivitet: 

1. Väck Prestigo. 

2. Press   på Prestigo. 
Alla enheter som används i den här aktiviteten stängs av. 
Du återgår till listan Activities (Aktiviteter) på Prestigo. 

  

 Välja en favorit på Prestigo Touch 
Så här väljer du en favorit på Prestigo Touch (SRT8215): 

1. Väck Prestigo Touch. 

2. Gå till startsidan. 

3. Välj fliken Devices (Enheter) eller Activities (Aktiviteter) på pekskärmen. 
Listan Devices (Enheter) eller Activities (Aktiviteter) öppnas. 

4. Välj en enhet eller aktivitet på pekskärmen. 
Sidan för enheten eller aktiviteten öppnas. 

5. Välj fliken Favorites (Favoriter) på pekskärmen. 
Listan över favoriter öppnas. 

 
6. Välj en favorit. 

Enheten kopplar över till din favoritkanal. 
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 Juridisk information 

WEEE-förordning 
Kassering av din gamla produkt 

 

Produkten omfattas av EU-direktivet 2002/96/EG. Produkten 
drivs även med batterier som omfattas av EU-direktivet 
2006/66/EG.  
Det innebär att din produkt eller dess batterier inte får kastas 
bort tillsammans med vanligt hushållsavfall. 

Informera dig själv om vilka lokala regler som gäller för 
separat insamling av produkt och batterier eftersom korrekt 
kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö 
och hälsa. 

  

 Varning! 

Batterierna (medföljer) ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, 
eld eller liknande. 

Uppfyllande av FCC-krav 
USA 

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användning får ske på 
följande två villkor: 

• Enheten får inte orsaka skadliga störningar. 

• Enheten måste klara av alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka 
oönskade effekter på funktionen. 

 Obs! 
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital 
enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-föreskrifterna. De här gränserna 
är utformade för att ge acceptabelt skydd mot störningar när utrustningen 
installeras i hemmiljö. 
Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och 
om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka 
störningar i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att 
störningar inte inträffar i en viss installation. 
Om utrustningen skulle förorsaka störningar i radio- eller tv-banden, vilket du 
kan avgöra genom att stänga av den och sedan slå på den igen, kan du 
försöka rätta till problemet genom att vidta någon av följande åtgärder: 

• Rikta om eller flytta mottagarantennen. 
• Öka avståndet mellan utrustning och mottagare. 
• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den krets som 

mottagaren är ansluten till. 
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- och tv-tekniker för råd. 

  

 Varning 

Användaren kan förlora sin rätt att använda utrustningen om denne utför 
ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av part som 
ansvarar för regelefterlevnad. 
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Notice for Canada / Remarque pour le Canada 

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme Canadienne NMB-
003. 
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Vanliga frågor 

 Vanliga frågor 
Prestigo-fjärrkontrollen 

Hur avslutar jag den inbyggda hjälpguiden på Prestigo? 

Tryck på knappen Help (Hjälp) igen. 

Vad gör jag när Prestigo startar om när jag trycker på en knapp? 

Byt batterier till nya alkaliska (helst) batterier. 

Vad gör jag när LCD-skärmen på Prestigo LCD visar spegelvända bilder eller 
börjar flimra när jag trycker på en knapp? 

Byt batterier till nya alkaliska (helst) batterier. 

Kan jag reparera en knapp som inte fungerar som den ska? 

Ja, tryck på knappen "Help" (Hjälp) på fjärrkontrollen. På pekskärmen väljer du 
alternativet "One button is not working" (En knapp fungerar inte) och följ 
instruktionerna på skärmen. Om du vill reparera en knapp som visas på skärmen 
medan du använder en enhet väljer du först alternativet "Show buttons" (Visa 
knappar) för att visa alla knappar på skärmen. 

Om knappen inte kunde repareras via hjälpfunktionen uppmanas du att ansluta 
fjärrkontrollen till datorn. När den är ansluten kan du välja knappen som inte 
fungerar ordentligt. Följ instruktionerna på skärmen för att lära in knappen från 
originalfjärrkontrollen. 

Vad gör jag när fönstret "Repair a button" (Reparera en knapp) visas vid 
reparation av en knapp? 

Kontrollera att batteriet är helt uppladdat i originalfjärrkontrollen innan du 
reparerar/kopierar en knapp. 

Hur återställer jag Prestigo? 

Se Återställa Prestigo i avsnittet Preferences (Inställningar) för mer information om 
hur du gör en fullständig återställning av fjärrkontrollen. 

Prestigo-fjärrkontroll - Använda enheter 

Jag ser inte mina enhetsingångar (källor) på LCD-skärmen när jag trycker på 
ingångsknappen. Varför inte? 

När du styr en enhet och trycker på ingångsknappen skickas 
standardingångskommandot direkt för den enheten. Kommandot bläddrar 
vanligtvis igenom ingångarna eller visar en meny på TV:n där användaren kan 
välja en ingång.  
Du hittar så kallade diskreta funktioner i listan över funktionsknappar. 
När du använder en aktivitet och trycker på ingångsknappen visas en meny på 
skärmen som innehåller alla definierade ingångsfunktioner för deltagande enheter. 
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Kan jag modifiera ingångsfunktioner för knappar? 

Ja, du kan ändra/reparera IR-koden som skickas vid knapptryckning via Prestigos 
hjälpfunktion. 
Om du vill kopiera den här specifika IR-koden från originalfjärrkontrollen ansluter 
du Prestigo till datorn, väljer enheten och väljer "Edit device > Repair a button" 
(Redigera enhet > Reparera en knapp).  

Varför styr enhetens volymknappar fel enhet? 

Starta Configo, klicka på den enhet för vilken du vill ändra volymknappar och 
klicka därefter på "Change volume controls" (Ändra volymkontroller) för att välja 
vilka högtalare som används med enheten. 

Kan jag modifiera strömbrytarens funktioner? 

Ja, du kan ändra/reparera IR-koden som skickas vid knapptryckning via Prestigos 
hjälpfunktion. 
Om du vill kopiera den här specifika IR-koden från originalfjärrkontrollen ansluter 
du Prestigo till datorn, väljer enheten och väljer "Edit device > Repair a button" 
(Redigera enhet > Reparera en knapp). 

Strömbrytaren fungerar inte för en enhet som identifierades i processen Add 
device (Lägg till enhet) (steg 2 av 2). Vad hände? 

Med knappen "Help" (Hjälp) på Prestigo kan du testa och korrigera det 
databasalternativ som identifierades först. Om strömbrytaren fortfarande inte 
fungerar kan du alltid kopiera knappen med Configo. 

Anmärkning: Om du kopierar knappen med Configo förlorar du 
databasinformationen som identifierades först. Om du vill reparera knappen igen 
med Prestigos hjälpfunktion tar du bort enheten och lägger till den igen. 

Prestigo-fjärrkontroll - Använda aktiviteter 

Kan jag lägga till funktionsknappar i en aktivitet? 

Ja, först kontrollerar du att funktionsknappen finns för den enheten som berörs. 
Därefter klickar du på aktiviteten och klickar på "Customize soft buttons" (Anpassa 
funktionsknappar). Nu kan du lägga till enhetens funktionsknappar. 

Kan jag modifiera beteendet för ingångsknappen för en enhet? 

Nej, i en aktivitet visas alltid menyn Input (Ingång) när du trycker på den 
knappen. 

Vilka funktioner visas i menyn Input (Ingång) för en aktivitet? 

Alla ingångar som är definierade för de enheter som deltar i aktiviteten visas i 
ingångsfönstren. 

Vad gör jag när en av mina enheter inte växlar till rätt ingång (källa) när en 
aktivitet startas? 

Använd Prestigos hjälpfunktion om du vill lägga till den specifika ingången i 
aktivitetens åtgärdslista (makro) som spelas upp när du startar aktiviteten. 

-eller- 

Använd Configo om du manuellt vill anpassa aktivitetens åtgärdslista.  
Starta Configo, välj aktiviteten och tryck på "Edit" (Redigera). I nästa fönster 
klickar du på knappen "Advanced" (Avancerat). Nu kan du lägga till rätt 
ingångsknapp i åtgärdslistan som spelas upp när du startar aktiviteten. 
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-eller- 

Vissa enheter kräver att ett kommando skickas under en tid (långt knapptryck). 
Om du vill simulera det här i en åtgärdslista för en aktivitet väljer du aktiviteten i 
Configo och klickar på knappen "Advanced" (Avancerat). 
Högerklicka på ingångskommandot och välj "Details" (Detaljer). Öka signalens 
varaktighet om det behövs. 

Kan jag ändra volymkontroller för min aktivitet? 

Nej, volymknapparna tilldelas när aktiviteten skapas. Återskapa aktiviteten och 
välj vilka högtalare du vill använda i fönstret "Add activity" (Lägg till en aktivitet).  

Kan jag redigera aktivitetens makro/åtgärdslista? 

Ja, klicka på aktiviteten i Configo. Klicka sedan på knappen "Advanced" 
(Avancerat). Makrot (åtgärdslistan) kan innehålla upp till 12 åtgärder. 

Det tar lång tid att starta alla enheter när jag startar en aktivitet. Kan jag 
förkorta tiden? 

Ja, välj och redigera aktiviteten i Configo. Klicka knappen "Advanced" (Avancerat). 
Du kan lägga till/ta bort åtgärder från listan och redigera fördröjningar. På så sätt 
kan optimera och förkorta åtgärdslistan som spelas upp när du startar aktiviteten. 

Kan jag modifiera beteendet för strömbrytaren i aktiviteten? 

Nej, när du trycker på strömbrytaren i aktiviteten stänger Prestigo av de enheter 
som deltar i aktiviteten. 
Om någon av enheterna inte stängs av på rätt sätt kan du försöka med en annan 
funktion för att stänga av enheten i inställningarna för aktiviteten. Om du vill göra 
det klickar du på aktiviteten och därefter på "Settings" (Inställningar). Välj 
enheten som inte stängs av. I följande fönster väljer du kommandot som ska 
användas för att stänga av enheten. 

Hur stänger jag av alla enheter som användes i en aktivitet som jag precis har 
startat? 

När aktiviteten har startats kan du trycka på strömbrytaren och stänga av alla 
deltagande enheter. 

-eller- 

Gå tillbaka till listan Activities (Aktiviteter) eller listan Devices (Enheter) och 
tryck på strömbrytaren så öppnas menyskärmen för avstängning. 
Tryck på knapparna för de enheter du vill stänga av. 

-eller- 

Gå tillbaka till listan Devices (Enheter) och välj en enhet och tryck sedan på 
strömbrytaren för att stänga av den enheten. Upprepa det här för alla enheter. 

Hur vet jag vilka enheter som deltar i en aktivitet? 

Om du vill visa en lista över deltagande enheter klickar du på aktiviteten och 
klickar på Settings (Inställningar). 

Configo-programmet 

Originalfjärrkontrollen fungerar inte. Varför stängs inte enheten av när jag 
använder Prestigo för att automatiskt identifiera dess inställningar? 

Det här problemet är känt när Panasonic-TV-apparater och Nokia-digitaldekodrar 
läggs till. Vissa andra enheter kan beröras.  
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Om du inte har originalfjärrkontrollen eller en fungerande universalfjärrkontroll för 
den här enheten kan du försöka med att släppa Prestigos strömbrytare för varje 
alternativ och kontrollera om de andra knapparna fungerar. 
Om du fortfarande har fjärrkontrollen för en Panasonic-TV kan du försöka med att 
TV:n automatiskt identifierar den, eller använda fjärrkontrollen. 

Vad gör jag när originalfjärrkontrollen inte identifieras (processen Add device 
(Lägg till en enhet) - steg 2)? 

Se till att avståndet mellan din ursprungliga fjärrkontroll och Prestigo är mellan 
10-30 cm. Rikta originalfjärrkontrollen mot IR-mottagaren på framsidan av 
Prestigo (rikta mot det glansiga IR-fönstret). 

-eller- 

Vissa enheter (digitaldekodrar, satellit- och kabelmottagare, TV-apparater …) 
levereras med en universalfjärrkontroll som kan styra flera enheter. Kontrollera att 
fjärrkontrollen är i ett läge eller har en inställning där den styr enheten (t.ex. 
TV, DVD …) du vill lägga till. 

-eller- 

Det är möjligt att det finns en störning från en annan källa med infrarött ljus. 
Nedan beskrivs möjliga källor eller infrarött ljus (IR) som kan orsaka störningar 
och vilka åtgärder du kan vidta. 

• Direkt solljus eller närliggande starka ljuskällor (plasma-TV, lysrör osv.) 
innehåller infraröda vågor. Detta kan störa våra produkter. Försök undvika 
att använda Prestigo i direkt solljus. Stäng av alla lysrör eller, om det inte 
går, flytta Prestigo längre bort från dem. Stäng av Plasma-TV:n om den står i 
samma rum. 

• IrDA (bärbara datorer, mobiltelefoner, handdatorer): IrDA-portar kan skicka 
ut infraröda signaler. Detta kan störa våra produkter. Ställ Prestigo på andra 
sidan av den bärbara datorn eller (ännu bättre) avaktivera IrDA-porten 
tillfälligt. 

• IR från andra fjärrkontroller, leksaker, trådlösa hörlurar: Kontrollera att 
ingen annan använder enheter som styrs med infraröda signaler i samma 
rum som du hämtar in data från originalfjärrkontrollen. 

Vad gör jag om jag inte har en fungerade originalfjärrkontroll när jag lägger till 
en enhet (processen Add device (Lägg till en enhet) - steg 2)? 

Du kan lägga till enheten med funktionen "Automatically Detect" (Identifiera 
automatiskt). Klicka på länken "I don’t have a working remote" (Jag har ingen 
fungerande fjärrkontroll) i steg 2 av guiden Add device (Lägg till en enhet). 
Om du begår ett misstag eller fattar fel beslut i ett av stegen i det här läget ska du 
först slutföra att lägga till enheten och ta bort den sedan. Försök nu att lägga till 
enheten igen. 

Kan jag lägga till PS3 eller WII i listan över enheter? 

Prestigo är baserad på infraröda signaler, eftersom flertalet (99 %) av de ljud- och 
bildenheter som finns på marknaden också baseras på IR-signaler. 
Några undantag är Bose (RF) och Sony PS3 (Bluetooth). De här enheterna kan 
läggas till och styras om en IR-mottagare eller -dongel ansluts till dem. 

WII (RF) kan inte läggas till i enhetslistan på Prestigo. 

Kan jag lägga till ett Soundbar- eller Living Sound-underhållningssystem i listan 
över enheter? 

Ja, välj "Home Theater System" (Hemmabiosystem) som enhetstyp när du lägger 
till enheten. 
Kontrollera att originalfjärrkontrollen är i läget "Amplifier" (Förstärkare), "A/V 
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receiver" (A/V-mottagare) eller "Tuner" (Mottagare) när du utför steg 2 av 2: 
Automatically recognize my remote (Identifiera fjärrkontrollen automatiskt). 

Hur lägger jag till en ingångsfunktion i listan över funktionsknappar för LCD-
skärmen? 

I Configo klickar du på enheten som saknar funktionen. Klicka sedan på 
“Customize soft buttons” (Anpassa funktionsknappar). Klicka på en tom cell för att 
lägga till och välja en ingångsfunktion i listan. Upprepa det här för varje funktion 
du vill lägga till. 

Om ingångsfunktionen du behöver inte finns i listan och du använder aktiviteter 
lägger du till någon annan ingångsfunktion i teckenfönstret (t.ex. ingång 1). Klicka 
på Save (Spara). Gå sedan till “Repair a button” (Reparera en knapp). Klicka i 
fjärrkontrollens teckenfönster och välj den tillagda funktionen i listan. Kopiera 
sedan rätt knapp från originalfjärrkontrollen. Då ingår funktionen i ingångsmenyn i 
alla aktiviteter. 

Hur byter jag namn på enheter, aktiviteter eller funktionsknappar när namnet 
inte får plats i Prestigos teckenfönster? 

För en enhet eller aktivitet: klicka på knappen för enheten/aktiviteten i Configo. 
I fönstret "Device" (Enhet) eller "Activity" (Aktivitet) klickar du på namnet och 
ändrar det. 
För en funktionsknapp: klicka på enheten eller aktiviteten som knappen tillhör 
och klicka därefter på “Customize soft buttons” (Anpassa funktionsknappar). 
Dubbelklicka på den funktionsknapp du vill byta namn på. 

Kan jag kopiera en knapp från originalfjärrkontrollen till en funktionsknapp? 

Ja, när du kopierar knapparna från originalfjärrkontrollen klickar du i 
teckenfönstret på Prestigo som visas. Nu kan du ange namnet på 
funktionsknappen och bekräfta genom att trycka på Enter på tangentbordet.  

Vad är "Favoriter"? 

Du kan lägga till favoritkanaler i Prestigo Touch SRT8215. När du använder 
Prestigo behöver du bara trycka på kanalikonen på fliken "Favorites" (Favoriter), 
så skickar Prestigo rätt kanalnummer till TV:n eller digitaldekodern. 

Hur lägger jag till favoriter? 

Kontrollera att Prestigo Touch SRT8215 är ansluten till datorn och välj en enhet 
som kan växla kanaler (t.ex.TV, mottagare…). Tryck på knappen Favorites 
(Favoriter) så öppnas fönstret "Edit Favorites" (Redigera favoriter) för den här 
enheten. Du kan välja mellan 6 områden att lägga till en favorit i. Lägg till 
kanalnumret och -ikonen. 

Configo-programmet - för Windows 

Vad gör jag när felmeddelandet "File exists" (Filen finns) visas när jag 
uppgraderar Configo? 

Problemet kan lösas om du tar bort temporära filer: 

• I Windows XP hittar du dem vanligtvis under C:\Documents and 
Settings\användarnamn\lokala inställningar\Temp. 

• I Windows Vista hittar du dem vanligtvis under 
C:\Användare\användarnamn\AppData\Local\Temp. 

Vad gör jag när Configo kraschar/fryser så snart jag ansluter Prestigo? 

Använd ett rensningsverktyg och starta om systemet. 
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Configo-programmet - för Mac 

Vad gör jag när felmeddelandet "The operation cannot be completed because the 
item 'libURCPlugin_dionysus.dylib' is in use." (Åtgärden kan inte slutföras 
eftersom objektet libURCPlugin_dionysus.dylib används) visas när jag vill skriva 
över en tidigare version av Configo i mappen Program? 

Filen kan inte skrivas över eftersom ett bakgrundsprogram som automatiskt 
startar Configo när du ansluter Prestigo fortfarande körs. 

• Philips rekommenderar att du använder automatiska uppdateringar för 
Configo. Kontrollera att funktionen är aktiverad i fönstret Preferences 
(Preferenser) i Configo. 

• Du kan också öppna "Aktivitetskontroll" välja Configo-processen och klicka 
på "Avsluta". Försök sedan att skriva över den tidigare versionen av Configo 
igen. 
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 Kundtjänst 
  
Land Telefonnummer 

Österrike 0810000205 

Belgien 078250145 

Tjeckien 800142840 

Danmark 35258759 

Finland 0923113415 

Frankrike 0805025510 

Tyskland 08000007520 

Grekland 080031221280 

Irland 18007445477 

Italien 800088774 

Luxemburg 04066615644 

Nederländerna 08000230076 

Norge 22708111 

Polen 008003111318 

Portugal 0800780903 

Ryssland 88002000880 

Slovakien 0800004537 

Spanien 900800655 

Sverige 0857929100 

Schweiz 0844800544 

UK 08003316015 

  
 


